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ДЕМАНТ 

На соопштение на ЛДП 

 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија категорично ги отфрла обвинувањата на 

Либерално демократската партија во врска со недостиг на лекови на рецепт во Македонија. 

 Жално е што политичка партија наместо со проекти и идеи се занимава со лаги и манипулации 

на Јавноста.  Граѓаните на Р.Македонија добро се сеќаваат на периодот, кога тие беа на власт и кога 

мораа да нарачуваат лекови по телефон па да чекаат по 2 недели во најдобар случај, за да ги подигнат. 

 

Фактите се следниве: 

 Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2016 година изнесува 25.5 

милијарди денари, за разлика од 2002 кога изнесуваше 13 милијарди денари што е двојно 

повеќе.  

 Буџетот за лекови на рецепт за 2016 година изнесува 2.5 милијарди денари за разлика од 2002 

година кога тој буџет изнесуваше само 1,2 милијарди денари, двојно помалку отколку сега, со 

неколкукратно поскапи лекови.  

 Во 2015 година се реализирани 21 милион рецепти на товар на ФЗОМ, за разлика од 2002 кога се 

реализирани само 8 милиони рецепти.  

 

Од 2011 година, во ФЗОМ функционира електронски систем кој преку законски утврдена 

методологија ги распоредува квотите на аптеките без човечко влијание. Оваа методологија е усогласена 

со Фармацевтската комора на Македонија и функционира за прераспределба на квоти на 773 аптеки во 

Македонија, за разлика од нивно време кога квотите се делеа од ракав. 

Изминатите 4 години во здравството се направи крупна реформа,  се намалија цени на над 4700 

лекови, што значи повеќeкратно намалување на цените и поголема достапност на лековите за граѓаните. 

ФЗОМ за 2016 година има историски најголем буџет со кој ќе обезбеди нови методи  и 

подобрување и усовршување на постоечките, како и унапредување на условите во здравствените 

установи.  

Граѓаните можат да препознаат кој работи за нивниот интерес. 

 

 


